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WiViDTM jest kompleksowym systemem oceny stanu
technicznego i diagnostyki maszyn obsługiwanym
przy uŜyciu smartfonu lub tabletu. Posiada
wbudowany wysokiej jakości czujnik drgań 3D oraz
kamerę termowizyjną. Jest intuicyjny w obsłudze
i pozwala na dodawanie nowych analiz nawet po
zakończeniu pomiarów. Jest to jedyne tego typu
narzędzie dostępne na rynku.

iViD

Inny niŜ wszystkie
Projektując przenośny system diagnostyki
maszyn WiViD załoŜyliśmy prostotę jego
obs łu g i , w y s ok ą do k ła dn o ść p om i ar ów
i łatwość rozbudowy o nową, wymaganą
przez
indywidualnych
uŜytkowników
funkcjonalność.
Jednym z głównych celów naszego działania
jest
zwiększenie
dostępności
narzędzi
prewencyjnego
utrzymania
ruchu
dla
przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego,
pamiętaliśmy takŜe o istotnym czynniku, jakim
pozostaje ich cena.
Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszego
zespołu, stosując najnowsze technologie
zbudowaliśmy system, który wykorzystuje
najlepsze cechy współczesnych urządzeń
mobilnych: smartfonów i tabletów. Dane
pomiarowe przechowywane są w mobilnych
bazach danych o pojemności 30GB
i
przetwarzane
przez
wielordzeniowe
procesory. Wyniki analiz wyświetlają ekrany
o wysokiej rozdzielczości, a sterowanie
wszystkimi funkcjami odbywa się przy uŜyciu
panelu dotykowego. Dane, poprzez Internet
mogą być wysyłane bezpośrednio do
diagnosty
wspierającego
pracę
słuŜb
utrzymania ruchu.
WiViD wyróŜnia się spośród innych rozwiązań
wykorzystaniem
bezprzewodowego
ur zą dz e n i a po m i ar ow e go , za m k n i ę te g o
w odpornej na uszkodzenia, ergonomicznej
obudowie. WyposaŜone zostało ono
w wysokiej jakości czujnik 3D oraz miniaturową
kamerę termowizyjną.

Pomiar drgań
Unikalna głowica pomiarowa systemu WiViD
umoŜliwia pomiar drgań w 3 kierunkach.
Szeroke pasmo częstotliwości (0.4Hz - 20kHz)
oraz zakres pomiaru do 100g pozwala na jego
wykorzystanie do oceny stanu technicznego
praktycznie kaŜdej maszyny zawierającej
elementy
ruchome.
Obszar
zastosowań
rozszerza
moŜliwość
podłączenia
zewnętrznego czujnika drgań 3D, czujnika siły,
mikrofonu, czy detektora ultradźwięków
(badanie
wycieków).
Urządzenie
współpracuje
z
bezprzewodowym
oraz
przewodowym znacznikiem fazy. Wszystkie tory
pomiarowe pracują w pełni synchroniczne.
Pomiar temperatury
Jako jedyne na rynku przenośne urządzenie do
pomiaru drgań, WiViDTM moŜe pełnić rolę
kamery termowizyjnej. Interpolowany obraz
o rozdzielczości punktowej 16x4 dostarcza
informacji o temperaturze obiektów w zakresie
-50°C do 300°C.
Zaawansowane oprogramowanie
diagnostyczne
Specjalizowane oprogramowanie mVIDIATM
gromadzi informację pomiarową w mobilnej
bazie danych i po przetworzeniu, prezentuje
w czytelnej formie. Program integruje zestaw
narzędzi do oceny stanu technicznego części
składowych maszyn, takich jak łoŜyska,
przekładnie, silniki oraz inne urządzenia
techniczne
wymagające
nadzoru
wibracyjnego.
Podstawowe moduły programu mVIDIATM
obejmują analizę widma sygnału w wysokiej
rozdzielczości oraz analizę widma obwiedni,
wyznaczają i monitorują poziom parametrów
di a g n os ty cz n y c h (e s ty m at y p u n k tow e
w
dowolnym
paśmie
częstotliwości
wbudowany mechanizm AFDTM, parametry
statystyczne, parametry charakterystyczne
uszkodzeń, trendy zmian).
Oryginalne przebiegi sygnałów zapisywane są
w bazie danych, umoŜliwiając późniejsze
dodawanie niezbędnych analiz. Opcjonalnie,
program pozwala na wielopłaszczyznowe
wywaŜanie wirników w łoŜyskach własnych.
Przeglądanie i analizę danych historycznych
umoŜliwia
program
mVIDIA
Explorer
instalowany na komputerze klasy PC. Pozwala
on na synchronizację danych zapisanych
w wielu urządzeniach mobilnych.
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